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 2 (025تنقيح األنظار )

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
العنعنة قال هي مصدر عنعن الحديث إذا "في تنقيح األنظار  -رحمه هللا تعالى -عين، قالأجم

 بأن كانت صيغة األداء )عن( عن فالن. رواه بلفظ: )عن(
 َ ننننننننننننَرممعنننننننننننننعن  عننننننننننننن سننننننننننننعيد عننننننننننننن 

 
 ............................... 

صيغ األداء  ثيرة سمعت وحدثني وأخبرني  "إذا رواه بلفظ عن من غير بيان للتحديث والسماع" 
فإذا روى الراوي بعن قلنا هذا السند  ،وعن فالن وقال فالن وأن فالنا صيغ  ثيرة على  ل حال

من غير بيان للتحديث والسماع واختلفوا في حكمها فالذي عليه العمل وهو الصحيح "معنعن 
د المتصل بشرط سالمة الراوي من الذي عليه الجماهير من أئمة العلم أنه من قبيل اإلسنا

بشرط سالمة الراوي "وأما إذا  ان مدلسا فإنه ال بد أن يصرح بالسماع أو التحديث  "التدليس
وهذا هو الشرط المعروف عن  "من التدليس وبشرط ثبوت مالقاة الراوي لمن رواه عنه بالعنعنة

 اإلمام البخاري.
 وصننننننننننننننححوا وصننننننننننننننل معنننننننننننننننعن سننننننننننننننلم

 
 مننننننننننننننن دلسنننننننننننننن  راويننننننننننننننه واللقننننننننننننننا علننننننننننننننم 

 وصننننننننننننننححوا وصننننننننننننننل معنننننننننننننننعن سننننننننننننننلم 
 

 مننننننننننننننن دلسنننننننننننننن  راويننننننننننننننه واللقننننننننننننننا علننننننننننننننم 
وبشرط ثبوت مالقاة الراوي لمن رواه عنه بالعنعنة قال ابن الصالح وكاد ابن عبد البر يّدعي " 

 "على ذلك قال الزين العراقي رحمه هللا ال حاجة إلى قوله كاد فقد ادعاهإجماع أئمة الحديث 
ال حاجة إلى قوله كاد فقد ادعاه وادعى " ،ادعى االتفاق على توافر الشرطين للح م باالتصال

أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل على ذلك لكنه زاد شرطا وهو أن يكون الراوي معروفا 
ي في أن ي ون روى عنه مرة أو مرتين حتى ي ون معروفا  اليعني  "بالرواية لمن روى عنه

الفرق  "لكن قد يظهر عدم اتصاله بوجه آخر كما في اإلرسال الخفي كما سيأتي" ،بالرواي  عنه
بين اإلرسال الخفي واإلرسال الظاهر اإلرسال الظاهر إن حملناه على معناه الخاص وهو ما 

هذا يعرفه  ل طالب علم يعاني مثل هذا  -الصالة والسالمعليه -يرفعه التابعي إلى النبي 
ذا قلنا اإلرسال معناه العام وهو االنقطاع فهو ظاهر أيضا ،ويعرف طبقات الرواة لكن اإلرسال  ،وا 

أما إذا ثبت لقاؤه له  ،الخفي هو رواي  الراوي عمن عاصره ولم يثبت لقاؤه له بصيغ  موِهم   عن
 ،س وليس من باب اإلرسال الخفي على ما سيأتي في الفرق بينهماأو سماعه منه فإن هذا تدلي

وما ذكرناه من اشتراط ثبوت اللقاء وهو مذهب ابن المديني والبخاري وغيرهما من أئمة "قال 
مذهب علي بن المديني والبخاري وغيرهما من أئم  هذا العلم وقلنا إن هذا متفق عليه  "هذا العلم

ولإلمام ابن  ،حد نفى أن ي ون هذا شرط البخاري إال من جاء متأخراأ يوجد ال  ،بين أهل العلم
نن األبين والمورد األمعن في المحاكم  بين اإلمامين في السند ُرشيد  رسال  في الباب اسمها السَّ

وأنكر مسلم في خطبة صحيحه اشتراط ذلك وادعى أنه قول مخترع لم يسبق لم "المعنعن قال 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ائع المتفق عليه بين أهل العلم باألخبار قديما وحديثا أنه يكفي في يسبق قائله إليه وأن الش
في الجواب الذي في أول  "ذلك كونهما في عصر واحد قال ابن الصالح وفيما قاله مسلم نظر

نعم مذهبه االكتفاء بالمعاصرة ومذهب جمع  ،أن ر وشّنع على من اشترط االدرس قلنا إن مسلم
لكن يبقى مسأل  الجزم بنفي  ،غفير من أهل العلم وعليه العمل عند المتأخرين وال إش ال في هذا

 ،اشتراط علي بن المديني  ما استفاض عنهما وتوارثه األئم  ال وجه له ،اشتراط البخاري للقاء
ا قول مخترع وصاحبه مبتدع نقول ال، هو ال يريد وأما االستدالل ب ون اإلمام مسلم قال إن هذ

يريد مبتدعا في عصره أراد أن يجيِّر قول البخاري وعلي بن المديني  ا،البخاري وال يريد مسلم
أما من احتاط للسن  واحتاط للحديث  ،لتأييد بدعته ونصر قوله الباطل الذي يريد منه رد السن 

مر رضي هللا عنه خبر أبي موسى في االستئذان حتى فإن هذا ال يرد عليه  ما نّظرناه برد ع
ذا رددنا على أبي  ،وقلنا إن المبتدع  استغلوا مثل هذا الخبر في رد السن  ،شهد له أبو سعيد وا 

علي الجّبائي أو أبو الحسين البصري حينما يشترطون ذلك فإننا ال نرد على عمر رضي هللا عنه 
ذا رددنا على هذ ،الذي يحتاط للسن  ا المخترع هذا المبتدع الذي يريد رد السن  فإننا ال نرد بذلك وا 

عرفنا أن الزين هو الحافظ العراقي رحم  هللا  "قال الزين وذهب بعضهم" ،على اإلمام البخاري 
ذهب بعضهم إلى أن اإلسناد المعنعن من قبيل المرسل والمنقطع قلت وهذا هو "زين الدين 

أبو طالب من أئم  الزيدي  ألن الكتاب البن الوزير  "ياختيار أبي طالب في عنعنة الصحاب
وهو اختيار أبي طالب في عنعنة الصحابي وكذلك " ،اليماني وهو ما يسلم من شوب التزّيد

الشيخ الحسن وقال المنصور باهلل وهؤالء كلهم منهم هو يحتمل االتصال أو اإلرسال وكالمه 
 -صلى هللا عليه وسلم-قال عن رسول هللا إذا  يالصحاب "كله إنما رسموه في حق الصحابي

ولو افترضنا أن فيه سقط فإنما ي ون من قبيل مرسل الصحابي وهو حج  عند عام  أهل العلم 
فإن قلت " ،ونقل بعضهم عليه اإلجماع ولم يلتفت إلى خالفه ،خالفا ألبي إسحاق اإلسفراييني

الصحابة أن ذلك يفيد السماع  وما الفرق بين الصحابي وغيره قلت الفرق أنه لم يثبت عن
وأما من ثبت أنه يفيد السماع من جماهير المحدثين فإنه يكون مفيدا لذلك في حقه مثلما أن 
المتأخرين لما استعملوا العنعنة باإلجازة وصار ذلك عرفا لهم لم نحكم فيها بالسماع في حقهم 

ن أن ح م عن االتصال فإننا يعني إذا قال المتأخرو  "فالحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية
لكن هل ثبت عن الصحاب  نفي  ،نحملها على السماع لكن لم يثبت مثل هذا عن الصحاب 

االتصال بالرواي  بعن؟ ما ثبت عنهم ال نفي وال إثبات ف يف نقول أنها ال تفيد االتصال بالنسب  
أنه يفيد السماع من  وأما من ثبت"هذا قول مردود  ؟للصحاب  وتفيد االتصال بالنسب  لغيرهم

جماهير المحدثين فإنه يكون مفيدا لذلك في حقه مثلما أن المتأخرين لما استعملوا العنعنة في 
وصار ذلك عرفا لهم لم نحكم فيها بالسماع في حقهم فالحقيقة العرفية مقدمة على اإلجازة 
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لكن هل يعني أنها ُيح م  ،يعني  ثر استعمال عن في اإلجازة في العصور المتأخرة "اللغوية
 بانقطاعها وأنها ال تفيد السماع؟

 و ثننننننر اسننننننتعمال لعننننننن  فنننننني ذا الننننننزمن
 

 إجنننننننننننننازة وهننننننننننننني بوصنننننننننننننل منننننننننننننا قمنننننننننننننن 
اإلجازة أال تستعمل في  لكن ال يلزم من  ونهم استعملوها في ،يعني حري  وجديرة بالوصل 

 ما أن الصحابي أو الصحاب  الذين لم ينصوا على أنها تفيد السماع  ،ال يلزم من ذلك ؟السماع
وال ينبغي أن "ألنها أخص  "لى اللغويةفالحقيقة العرفية مقدمة ع" ،ال يلزم من  ونها ال تفيده

نما يكون الخالف في حق من لم يثبت عنه  نقل في ذلك من يكون في في هذا خالف وا 
الصحابة والتابعين والفقهاء األصوليين والقليل من المحدثين ومما اخُتلف فيه إذا قال الراوي 
أن فالنا قال هو كالعنعنة وهو قول مالك وحكى ابن عبد البر في التمهيد عن الجمهور أنه ال 

نما ال اعتبار بالح" ،فرق بين عن وقال وأنّ  اليعني  اعتبار بالحروف واأللفاظ روف واأللفاظ وا 
قال الزين يعني السالمة من التدليس فإذا سلم "هو باللقاء والمجالس  والسماع والمشاهدة قال 

الراوي من التدليس وُعرف بلقاء من روى عنه أو عاصره على القول اآلخر فإنه ُيحمل على 
لبر عن بعضهم وحكى ابن عبد ا ،االتصال سواء قال قال فالن أو عن فالن أو أّن فالنا قال

أن حرف أّن محمول على االنقطاع حتى يتبين السماع من جهة أخرى وضعفه ابن عبد البر 
ا باإلجماع على أن مثل ذلك يفيد االتصال في حق الصحابة قلت اإلجماع غير مسلم في  محتجًّ

هذا ما قرره ابن الصالح في  "حق الصحابة خاصة وقال أحمد بن حنبل ليس أّن وعن سواء
ته فنسب إلى أحمد ويعقوب بن شيب  إلى أّن لأّن  تختلف عن لعن  فأّن محمول  على مقدم

وذ رنا خبر محمد بن الحنفي  الذي يرويه عن عمار أو  ،وعن محمول على االتصال ،االنقطاع
ذا قال أّن عمارا فهو  ،ألنه يروي القص  عن صاحبها ؛أّن عمارا  فقال عن عمار متصل وا 

نما مرده إلى ألنه يروي ق ؛منقطع ص  لم يشهدها وليس مرد ذلك في الحقيق  إلى الصيغ  وا 
ذا روى القص  التي لم يشهدها عرفنا  ،حقيق  األمر فإذا روى عن صاحب القص  تبين اتصالها وا 

قال الزين ألن قول التابعي عن عائشة يفيد اإلسناد إليها "أنه يح ي شيئا لم يشهده ولم يحضره 
ال يفيد ذلك فلعله استفاد من غيرها أنها قالت أو فعلت قال ابن الصالح  وقوله أّن عائشة قالت

 "والزين وأما في األعصار األخيرة فقد صارت العنعنة مستعملة في اإلجازة دون السماع فافهم
استعملوها في اإلجازة وقّل السماع ندر السماع في العصور المتأخرة وصارت اإلجازة هي 

دون السماع فافهم ذلك ولكنه ال يخرج " ثير من طالب الحديث المستعمل  والسائدة بين 
 "الحديث من االتصال بنوع الوصل ألن حكم اإلجازة الوصل ال القطع عند كثير من أهل العلم

ن  ان لم يسمع الحديث من  الذي اعتمده المتأخرون أن اإلجازة يروى بها وتصح الرواي  بها وا 
كن العلماء أجازوها بضرب من التساهل لتستمر سلسل  اإلسناد ل ،لفظ الشيخ ولم يقرأه على الشيخ
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

مجرد إبقاء سلسل  اإلسناد وال يترتب  ،السيما وأن أثر الرواي  في العصور المتأخرة صار ضعيفا
عليه تصحيح وال تضعيف ألن األحاديث ضبطت ودونت في المصنفات فما الذي يفيده رواي  

ي حديثا في صحيح البخاري أو يروي حديثا في صحيح من يجيء بعد عصر الرواي  بقرون فيرو 
يعني ما  ،والكتب مضبوط  ومدون  ونسبتها إلى مؤلفيها قطعي  ،مسلم أو في غيرهما من الكتب

الذي يفيد أنه حديث في صحيح البخاري افترض في طريقك إلى البخاري عشرة من الضعفاء 
ث ضعيف في ابن ماجه عشرة من أو في طريقك إلى حدي ،يضعف الحديث؟ ما يضعف الحديث

االهتمام بالرواي  من أجل إبقاء هذه بقي الثقات هل يتقوى الحديث بذلك؟ ال ينفعه وال يضيره إنما 
 سلسل  اإلسناد التي ال يشر ها فيها غيرها من األمم. ،الخصيص  لهذه األم 

  وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


